
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH - REKRUTACJA 

Zgodnie z  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej 
„RODO” przekazujemy następujące informacje związane  z przetwarzaniem danych osobowych: 

1. Administratorem Danych jest Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wlkp. w Śremie 
ul. Popiełuszki 30, 63-100 Śrem. 

2. W szkole został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym osoby, których 
dane są przetwarzane przez  placówkę  mogą się kontaktować drogą elektroniczną: 
inspektor.do@zsp-srem.pl  lub osobiście w sprawach związanych  z przetwarzaniem danych 
osobowych oraz wykonywaniem ich praw. 

3. Celem przetwarzania danych  jest rekrutacja kandydatów.  
4. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego  ciążącego 

na administratorze art. 6 ust. 1  lit. c. oraz  art. 9 ust.2 lit b) RODO. Podstawę prawną 
przetwarzania danych stanowią  również przepisy prawa oświatowego : ustawa z dnia 7 
września 1991 r o systemie oświaty,  ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe . 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3 dane osobowe nie będą 
udostępniane innym odbiorcom. 

6. Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych chyba, że pozyska na to odpowiednią zgodę. 

7. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane tylko na czas trwania  rekrutacji.                             
Dane kandydatów przyjętych do szkoły będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, 
w którym uczeń korzysta z nauki i wychowania w szkole. Dane kandydatów nieprzyjętych 
zgromadzone w celu postępowania  rekrutacyjnego będą przechowywane przez okres roku, 
chyba ,że  na rozstrzygnięcie  zostanie wniesiona skarga i postępowanie nie zostanie  
zakończone prawomocnym wyrokiem.  

8. Każdemu  kandydatowi, rodzicowi, opiekunowi prawnemu którego dane osobowe                                    
są  przetwarzane przez Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wlkp.  w Śremie w 
celu rekrutacji przysługuje prawo do : 
a. dostępu do treści  swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia 
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia 
c. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, 
d. wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia, 
e.  prawo do  przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia. 

9. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Zespół Szkół 
Politechnicznych im. Powstańców Wlkp. w Śremie narusza przepisy Rozporządzenia, 
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  tj. Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

10. Podanie danych  stanowi wymóg ustawowy. Kandydat, który chce zostać uczniem, słuchaczem 
Zespołu Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wlkp. w Śremie jest zobowiązany do 
podania danych. W przypadku braku danych będzie to skutkowało brakiem możliwości 
zakwalifikowania kandydata do postępowania rekrutacyjnego. 

11.  Zebrane dane osobowe nie  będą podlegać decyzji ,która opiera się na  zautomatyzowanemu 
przetwarzaniu w tym profilowaniu i wywołuje wobec tych osób skutki prawne.. 

 


